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 قصة اليوم

 ؟يون بتحويل جلوبال تيليكوم لشركة مغلقةڤستقوم حقاً هل  –القصة التي ال تنتهي 

   msobol@shuaasecurities.com |حلل مالي م | حمد سبلم 

   shuaasecurities.comaalfy@ | دير إدارة البحوثم | BAM، FACمرو حسين األلفي، ع 

 ( التي ال تنتهي:GTHE) جلوبال تيليكوم القابضةكان هناك حدثان في قصة في األسبوع الماضي،  ماذا حدث؟ •

كدت شركة 2019يناير  23، بيان صحفي تم نشره في وقت مبكر من يوم األربعاءفي  (1 لجلوبال م الشركة األوهي ( NASDAQ: VEON) ليمتديون ڤ، أ

)غير  شركة مغلقةإلى ا هتحويلمتضمنا  جلوبال لمعالجة عالقتها مع إلى جهودها المستمرة  ، مشيرة  لتزامها بتبسيط هيكل الشركةإعلى  تيليكوم

ا لشركة  للسماح لها بالمضي  الهيئة العامة للرقابة الماليةالالزمة من نها لم تستطع حتى اآلن الحصول على الموافقات إيون  فڤمقيدة(. ووفق 

ا   .مع أصحاب المصلحة اآلخرين للوصول لحلقدم 

قرر مجلس إدارة شركة جلوبال تيليكوم تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية  يونڤنفس اليوم واستجابة لبيان الصحفي لشركة في وقت الحق من  (2

ويأتي قرار  2019 مارس 27 ىل إ 2018يناير  28( من أمريكي مليون دوالر 625مليارجم )ما يعادل  11.2الخاص بمقترح زيادة رأس المال الذي يبلغ 

يون المساهم الرئيسي ڤقيام شركة أجيل الجمعية العامة بهدف منح مجلس إدارة جلوبال المزيد من الوقت للنظر في التطورات األخيرة بعد ت

يون ڤمن طلبت شركة جلوبال ن أ يضا  أ  بالشركة باإلعالن عن قيامها بدراسة إمكانية تحويل جلوبال تيلكوم إلى شركة مغلقة )غير مقيدة(. ويبدو

 تقديم خطاب دعم متعلق بمتطلباتها التمويلية.

جم للسهم حيث لم يتم الرد عليه من قبل الهيئة  7.90سهم جلوبال الذي كان بسعر أ ىيون علڤخير من جباري األونتذكر عرض الشراء اإل :خلفية سريعة •

بعد أن تم سحب و. لمصلحة الضرائب المصريةمليون جم  990جلوبال بقيمة  ىضرائب مستحقة علوجاء عدم الرد لوجود  وقتها العامة للرقابة المالية

بل ، تم تحديد القيمة العادلة لشركة جلوبال من ق  في أقل من شهرين! وفي اآلونة األخيرة %30، انخفض سهم جلوبال بنسبة يونڤبل العرض من ق  

  جم للسهم. 5.31غت ، حيث بلجرانت ثورنتونالمستشار المالي المستقل 

ا، مصر چنور أيون تفكر في سيناريو مماثل لـ شركة ڤ، يبدو أن شركة في ضوء ما سبق :محتمالنسيناريوهان  • إلى شركة جلوبال  تحويل، في كما ذكرنا سابق 

، ولكنها لن لمالي المستقلالقيمة العادلة للمستشار ايكون أقل من لن نعتقد أنه جباري آخر و إيون في تقديم عرض شراء ڤقد تفكر ف، شركة مغلقة. لهذا

ونحن على  جم للسهم. 3.12لجلوبال منخفض حيث يتداول عند جباري، مع األخذ بعين االعتبار أن السعر الحالي إخر عرض شراء آتكون مرتفعة مثل 

 ، نرى سيناريوهين:لمدى الطويلما على اأأسهم شركة جلوبال.  يساعد في ارتفاعقد ، ويون إيجابيڤن بيان أ ى، نرالمدى القصير

، وتقديم ةإلى تزويد جلوبال بخطاب دعم لضمان سيولة األخير  ڤيون، ستحتاج في ظل هذا السيناريو شركة مغلقة: إلىتحول شركة جلوبال  ڤيون (1

 جم/ سهم. 7.90-5.31يكون بين  قدفي رأينا خر وآجباري إعرض شراء 

بتزويد شركة جلوبال بخطاب دعم وبتقديم  ڤيونقد تفشل شركة  ،في ظل هذا السيناريو :شركة مغلقة إلىتفشل في تحويل شركة جلوبال  ڤيون (2

وهذا من شأنه أن يترك لشركة جلوبال الخيار الوحيد المتاح وهو زيادة رأس المال المقترح في الجمعية العامة العادية خر. آجباري إعرض شراء 

 إعادة هيكلة ديونها أولى إال سوف تتجه شركة جلوبال إلتصويت لزيادة رأس المال. وأي خيار سوى ا ةألقليمساهمي ام لن يكون ل، ومن ث  القادمة

 .من ديونها ا  بعضالتعثر في سداد 

  

شعاع اليوم
 2019 يناير 27 ،األحد

 مصر / النشرة اليومية
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شعاع اليوم
 2019يناير  27األحد، 

 العناوين الرئيسية

 أخبار الشركات

حيث جاءت مخيبة  2018/2019عن نتائج أعمالها األولية عن الربع الثاني من العام المالي ( AMOC) أموك -اإلسكندرية للزيوت المعدنية أعلنت شركة  •

%. ويأتي هذا 90ـ مليون جنيه، وهو دون توقعات أبحاث شعاع لتداول األوراق المالية ب 25% إلى 93للتوقعات في ظل تراجع األرباح بُمعدل سنوي 

% خالل نفس الفترة من 18.3% مقابل 2.3لى إنقطة أساس  1600التراجع على خلفية ارتفاع التكاليف التشغيلية وانخفاض هامش ُمجمل الربح بحوالي 

ل الربع الثاني من العام المالي مليار جنيه خال 3.68% إلى 35نقطة أساس، علما  بأن اإليرادات قد ارتفعت بنحو  663ـ هو أقل من توقعاتنا بالعام السابق و

لى تحسن العائد على المنتج من خالل تعزيز الجودة إمليار جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق. وقد يرجع نمو اإليرادات  2.73ُمقابل  2018/2019

 (إفصاح الشركة) واالرتقاء بالمواصفات.

 مدينة نصر لإلسكان والتعميرمن شركة الصادر خطاب االنسحاب  على ردا  وذلك  ا  توضيحي ا  انربعاء الماضي بي( األOCDI) سوديكصدرت شركة أ •

(MNHD  من الصفقة المقترحة، موضحة )  إجراءات الشركة الثالث التي اعتبرتها شركةMNHD  .من  أن أيا   يضا  سوديك أ وضحت أسلبية بالنسبة للصفقة

يرجع إلى طلب شركة  لرقابة الماليةالعامة لهيئة الأيضا  أن آخر طلب تمديد إلى اإلجراءات المذكورة غير ضارة بأي شكل من األشكال للشركة. وذكر البيان 

MNHD  اشركت تصرح ذا وقدهاجتماع لتناقش كيفية "اتمام الصفقة في غضون أسبوعين". عقد OCDI وMNHD  البورصة إلى ن ين منفصليإفصاحفي

 (البورصة المصرية، البورصة المصرية. )مل المبادلة المعلن عنهأن الفشل في االستمرار في الصفقة كان بسبب عدم االتفاق على معا المصرية

لرقابة العامة لهيئة الاتفاق تصالح نهائي مع  ى( أنها وعبر شركتيها للترويج والتداول قد توصلت إل BTFH) بلتون القابضةالمستشار القانوني لشركة أعلن  •

أن ذراعها لترويج اإلكتتابات ستستأنف أنشطتها بشكل طبيعي بعد التصالح. وعلى صعيد آخر،  موضحا   ،(SRWA) لثروة كابيتاحول قضية طرح  المالية

كتت ةفي المخالفات المنسوب BTFHرهنت التصالح مع هيئة الذكرت مصادر أن   وتقديم ما  SRWAاب إليها بالتصالح مع المستثمرين المتضررين من ا

 (البوصلة، حابيالمقدمة للهيئة. ) ىزلهم عن الشكاويفيد ذلك وتنا

 ،MTIEلـ التابعة  ابتكار لالستثمار الماليلشركة  %50مملوكة بنسبة ال، يتاس مصرڤ( أن شركة MTIE) العالميةللصناعة والتجارة إم إم جروب أعلنت  •

 )إفصاح الشركة( .متناهي الصغرتمويل بدء عمليات ل ةالماليالعامة للرقابة هيئة العلى الترخيص النهائي من الحصول 

إفصاح ) .جاهزةالمالبس لل اإلسكندريةشركة في  %100إلى  %95حصتها من زيادة ( عن إتمام صفقة DSCW) يس للمالبس الجاهزةدا أعلنت شركة  •

 (الشركة

إلنتاج القهوة سريعة التحضير، والذي يقع  بونجورنوالسويسرية، الخميس الماضي، مصنعها الجديد بمصر الخاص بالعالمة التجارية  نستلهافتتحت شركة  •

كتوبر السادس منبالمنطقة الصناعية بمدينة   (بيان صحفي) .مليون جنيه 250، بتكلفة استثمارية تصل إلى أ

 ألخبار االقتصادية والسياسيةا

كدت كريستين الجارد مديرة  • البالغ  مصرأنها ستوصي بتصويت المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض  صندوق النقد الدوليأ

 (صندوق النقد الدولي. )أمريكي مليار دوالر 2ن شأنها صرف الدفعة الخامسة من القرض والبالغ قدرها في خطوة مأمريكي مليار دوالر  12

من الغاز الطبيعى خالل العام المالى القادم  مصرنه خالل المرحلة المقبلة، سيصل إنتاج أ، وزير البترول والثروة المعدنيةكد المهندس طارق المال، أ  •

 (البورصة. )مليارات قدم مكعبة غاز يوميا   8إلى ما يقرب من  2019/2020

 (مباشر . )مصر العالمية للترويج للفرص االستثمارية في الزارداتفاقا  مع شركة  وزارة االستثمار والتعاون الدوليوقعت  •

 

  

http://www.egx.com.eg/downloads/Bulletins/225712_1.pdf
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https://www.mubasher.info/news/3403964/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%84%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D8%A7?currentUserCountryCode=--
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شعاع اليوم
 2019يناير  27األحد، 

 األسواق

 

على ارتفاع بختام جلسة تداوالت يوم األربعاء في  EGX 30 ةللبورصة المصريأغلق المؤشر الرئيسي  أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا: •

 القطاع العقاريفي ظل تراجع أسهم  DFMGIلسوق دبي تراجع المؤشر العام في يوم الخميس . وQNBAو، SWDY، وCOMIظل ارتفاع أسهم 

 .الموادفي ظل األداء الضعيف لقطاع   TASIللسوق السعودي في حين انخفض المؤشر العام 

 الرئيس األمريكيبعد التوصل إلى اتفاق بين بها مكاسعلى ارتفاع بختام األسبوع حيث واصلت  األسهم األمريكيةأغلقت  األسواق العالمية: •

ا على األقل. في غضون ذلكجدونالد ترامب والديمقراطيين في الكون بسبب احتمال فرض عقوبات  النفط، ارتفع رس إلعادة فتح الحكومة مؤقت 

 .زويالفنأمريكية على 

 

 رقم اليوم

 جنيه مصري 7.90

 .(GTHE) جلوبال تيليكوملشراء أسهم األقلية في  (VEON) ڤيونالقيمة للسهم الواحد من العرض اإللزامي األخير من شركة 

 

  سؤال اليوم

 ؟2019يناير  23حتى  20( خالل الفترة من COMI) مصر - البنك التجاري الدولي سهمأعلى صدرت أُ عدد شهادات اإليداع الدولية التي هو ما 

 )اإلجابة بنهاية النشرة( 

 

 وتوضيح تصحيح

 موعةمع مج كتمتل (BINV) بي إنفستمنتس القابضةشركة سهوا  أن ، تم ذكر 2019يناير  23يوم الصادر  شعاع اليومبتقرير منشورة ال اليوم قصةفي 

سكان مدينة نصر لإلها شركة هو أنوالصحيح  % بطريقة مباشرة7.45متضمنا  نسبة  (OCDI) كسوديمن شركة % 31.2 يل من الشركاء إجما

 وليست سوديك. (MNHD) والتعمير

 
  

EGX 30 13,506.650.24%EGX 70 672.50)0.17%(

0.10(2,514.36 سوق دبي المالي%(5,019.160.97 سوق أبوظبي%

0.37(8,434.89 تاسي%(10,712.390.58 سوق قطر%

500 2,664.760.85 ستاندرد آند بورز%لألسواق الناشئة MSCI 1,032.341.27%

1,305.251.88 الذهب%61.640.90 خام برنت%

*  تم إعداد بيانات السلع وفًقا ألسعارها اللحظية الساعة 8.15 بتوقيت القاهرة.
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شعاع اليوم
 2019يناير  27األحد، 

 

 مفكرة الشركات

 
 

 إجابة سؤال اليوم

 شهادة إيداع. 1,128,491

تفاصيل الحدثالتاريخنوع الحدثالكود

ENGCالنظر في زيادة رأسمال الشركة27 يناير 2019جمعية عمومية غير عادية

GTHEالنظر في زيادة رأسمال الشركة28 يناير 2019جمعية عامة عادية

PACHنهاية الحق في  توزيع نقدي بقيمة 3 حنيه/ للسهم28 يناير 2019توزيعات أرباح

PORTالنظر في دعوي قضائية خاصة بالشركة29 يناير 2019دعوى قضائية

PACHتاريخ التوزيع نقدي بقيمة 1.5 حنيه/ للسهم31 يناير 2019توزيعات أرباح

NCEMمراجعة جدول أعمال الشركة5 فبراير 2018جمعية عامة عادية

AINDالنظر في دعوي قضائية خاصة بالشركة3 فبراير 2018دعوى قضائية

APPCمراجعة جدول أعمال الشركة6 فبراير 2018جمعية عامة عادية

ELECمراجعة جدول أعمال الشركة10 فبراير 2018جمعية عمومية غير عادية

ISPHالنظر في دعوي قضائية خاصة بالشركة19 فبراير 2018دعوى قضائية

PACHتاريخ التوزيع نقدي بقيمة 1.5 حنيه/ للسهم30 أبريل 2019توزيعات أرباح



 

 

 
 

 

شهادة المحلل
ة شعاع من قبل شركنقر نحن المحللون المذكور أساميهم في هذا التقرير و الُمعينين 

لتقرير هذا التقرير بأن جميع وجهات النظر المعروضة في هذا اوُمعدو ل وراق المالية مصر 
وراق األ)محل التقييم أو الورقة المالية ( الشركات)عن الشركة ر يتنا تعكس بدقة 

ا ونقر . محل التقييم( المالية غير مباشرة عن  بصورة مباشرة أوتعويضنا لم يتم بأننا أيض 
ال أننا وعائالتنا بكذلك ونقر . االستثمارية المعروضة في هذا التقريرالر ى والتوصيات تلك 

.نملك أو نتداول أي أسهم في الشركة محل التقييم

شهادة رئيس وحدة األبحاث
صر، أقر أنا، عمرو حسين األلفي، رئيس وحدة األبحاث بشركة شعاع ل وراق المالية م

هذا  فيالمحللين بأنني قمت بفحص جميع المعلومات واآلراء الُمعرب عنها من خالل 
ا بأن  وأقر. محل التقييم( األسهم)أو السهم ( الشركات)التقرير البحثي عن الشركة  أيض 

ا على أي تعويض مرتبيحصلوا عن إعداد هذا التقرير لم المحللين المسئولين  ط ارتباط 
.مباشر ا بمحتوي هذا التقرير

المسئوليةإخال  
 رمص - المالية األوراق لتداول شعاع شركة قبل من التقرير هذا محتويات إعداد تم

 روضع أنها على التقرير محتويات تفسير أو اعتبار يمكن وال فقط المعرفة ألغراض
ية في المشاركة أو بيع أو شراء عروض انتهاز على تحريض أو والبيع للشراء  مالأع أ

 قاألورا لتداول شعاع قامت وقد .استشارية خدمات أو استثمارات إدارة أو استثمارية
 أنها قديعت مصادر على بنا ء التقرير بهذا الواردة واآلراء المعلومات بإعداد مصر - المالية
ا مصداقية، ذات  بياناتال هذه اكتمال أو صالحية أو دقة ضمان للشركة يمكن ال بأنه علم 
ية عليها يقع ال كما  يف  المعلومات هذه جهة أو شخص أي استخدام حيال مسئولية أ

 أو صرم - المالية األوراق لتداول شعاع شركة تكون ال الخلفية، هذه وعلى .معينة أغراض
 وحوض أو اكتمال عن مسئولة التابعة شركاتها أو وكال ها أو موظفوها أو التابعة إدارتها

ية عليها تقع ال كما بالتقرير، المتاحة اآلراء أو المعلومات ية تجاه مسئولية أ  علوماتم أ
 اتالجه أو العالقة ذات األطراف من ألي شفوية أو مكتوبة بصورة إتاحتها يتم أخرى

ة  تم يالت اآلراء تغيير مصر - المالية األوراق لتداول شعاع لشركة ويحق .االستشاري
را هذا تمرير أو نشر إعادة يجوز وال .مسبق إخطار دون التقرير هذا في عنها التعبير  لتقري
 - ليةالما األوراق لتداول شعاع شركة من مسبقة كتابية موافقة على الحصول بدون
ا مصر،  بترخيص ةالمالي للرقابة العامة الهيئة وضوابط لقوانين تخضع الشركة بأن علم 
 .91 رقم

جهة إصدار التقرير
 مصر -شركة شعاع لتداول األوراق المالية 

.comshuaasecurities.www: الموقع اإللكتروني
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